Mei 2019
De Agenda:
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: hemelvaartweekend, de kinderen zijn vrij
Vrijdag 7 juni: studiedag team, de kinderen zijn deze dag vrij.
Maandag 17 juni: Schoolreis groep 3, 4 en 5
Maandag 24 juni: inspectiebezoek

Inspectiebezoek
Maandag 24 juni is er weer inspectiebezoek op de
Arke. Dit is een herstelonderzoek n.a.v. het vorige
bezoek in september van 2018.
Er worden die dag lesobservaties uitgevoerd, er is
een documentenanalyse en de beide inspecteurs
hebben ook gesprekken met leerlingen, ouders en
team.
Het is natuurlijk een spannende dag voor het
team, maar we gaan deze dag positief tegemoet.

Afscheid juf Jolanda
Juf Jolanda heeft een aantal jaren gewerkt als
onderwijsassistent in de groepen 1 t/m 6 op de
Arke.
Per 1 augustus heeft juf Jolanda een nieuwe baan
gevonden bij de kinderopvang in Leeuwarden. Juf
Jolanda stopt per 11 juli bij ons op school. In de
volgende nieuwskrant hopen we de vervanging
voor juf Jolanda rond te hebben . We komen dan
ook nog terug op het afscheid van juf Jolanda.

Formatie schooljaar 2019 / 2020
Sinds de kerstvakantie werken we met 4 groepen
op de Arke. Gelukkig hebben we voor het
komende cursusjaar ook extra formatie gekregen
zodat we opnieuw 4 groepen kunnen formeren.

Buitenspeeldag
Woensdag 12 juni organiseert het dorpsbelang
samen met NHL-studenten buitenspeel activiteiten voor de Uniaskoalle en de Arke.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 doen hieraan
mee op de beide pleinen.

Cursusjaar 2019 / 2020:
Juf Nynke Beekman blijft vijf dagen in groep 1 / 2.
Juf Annemieke Nijp blijft twee dagen op de Arke in
groep 3/4 en gaat ook twee dagen op de
Nijdjipskoalle in Grou werken. Juf Lydianne van
Vliet komt drie dagen naast juf Annemieke in
groep 3/ 4.
Juf Andreja blijft de hele week lesgeven aan groep
5/ 6.
Juf Ida gaat vier dagen lesgeven aan groep 7 /8.
Op dit moment is nog niet bekend wie de vijfde
dag gaat invullen in groep 7 en 8.
Juf Herma blijft op donderdag haar IB-taken
invullen.
Invulling directietaken:
Tiny Hoedemaker blijft nog een dag per week
verbonden aan de Arke en gaat op hoofdlijnen de
Arke aansturen. Juf Ida is ook een dag ambulant en
is de hele week het aanspreekpunt op de Arke.
De verdeling van de dagen van de verschillende
collega’s is op dit moment nog niet bekend.

Terugblik schoolkamp
15, 16 &17 april was het eindelijk zover. Groep 6,7
& 8 gaan op kamp! De eerste dag waren we zo blij
dat het zover was. We kregen een rondleiding op
een ijsboerderij, dat was heel bijzonder. We
hebben een heerlijk ijsje gehad, door de boer zelf
gemaakt. Ongeveer een uurtje later zijn we het
zwembad in geplonsd. Dit was echt supercool.
Nadat we weer opgedroogd waren, zijn we naar
de kampeerboerderij gegaan. We waren benieuwd
naar de omgeving en zijn op verkenning gegaan.
We hebben onze bedden opgemaakt. Na het eten,
macaroni, zijn we naar het bos gegaan. Hier
hebben we levend stratego gedaan. Echt super
spannend, zeker toen het donker werd.
Na een korte nacht hebben we ontbeten. We
hebben een super interessante rondleiding gehad
in het Woudagemaal. ‘s Middags nog naar Mar en
Klif voor een speurtocht. Na lekker patat te
hebben gegeten, zijn we gaan bowlen. Dit was
echt gezellig en spannend. Weer op de boerderij
was het tijd voor een feestje. Er werd gedanst,
gelachen.
Na een korte nacht hebben we alle spullen
opgeruimd en de boerderij netjes gemaakt.

We gingen op weg naar het bos. Hier hebben we
een leerzaam bosspel gedaan. Na de lunch gingen
we op weg naar Wirdum. Terug naar huis. Met
mooie herinneringen!
Imko & Devit

Verder is het mogelijk dat u zelf nog
persoonsgegevens aan de schoolfotograaf geeft,
bijvoorbeeld wanneer u foto’s bestelt. Hier
hebben wij als school geen invloed op.
Als wij deze gegevens niet aan de schoolfotograaf
verstrekken, is het helaas niet mogelijk om de
schoolfoto’s te ontvangen.

Grondslag en doeleinden:

Laatste schooldag en afscheid groep 8
Reminder:
Donderdag 11 juli is de laatste schooldag.
De kinderen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij en
worden om 16.30 uur weer op school verwacht
voor de Arke-show. Alle kinderen, ouders en
belangstellenden zijn dan van harte welkom op
het Arke – plein.
We nemen donderdagavond 11 juli afscheid van
onze vier groep 8 leerlingen.
Schoolfotograaf 2 juli
Dinsdag 2 juli komt de schoolfotograaf bij ons op
school.

AVG-wetgeving inzake Schoolfotograaf
Ten behoeve van de jaarlijkse schoolfoto zullen wij
aan de schoolfotograaf (likephotos) de volgende
gegevens verstrekken:
- voor- en achternaam van uw zoon/dochter

De schoolfotograaf mag deze persoonsgegevens
en de portretfoto’s verwerken, omdat de
schoolfotograaf daar een gerechtvaardigd belang
bij heeft. Zonder deze gegevens kan de
schoolfotograaf de portretfoto’s niet maken en
niet aan u leveren.
De schoolfotograaf gebruikt de gevraagde
gegevens uitsluitend voor het koppelen van de
portretfoto’s bij de juiste naam.
De schoolfotograaf verzamelt of gebruikt geen
informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden zoals hierboven omschreven.
Bewaartermijn
De schoolfotograaf bewaart bovenstaande
gegevens van uw zoon/dochter voor de periode
van het lopende schooljaar, of, indien nodig, voor
maximaal de periode die nodig is voor de
afwikkeling van de levering en betaling van de
foto’s. Daarna worden de gegevens volgens
wettelijke richtlijnen vernietigd door de
schoolfotograaf.

Bezwaar:

Indien u bezwaar heeft tegen verstrekken van uw
gegevens aan de schoolfotograaf kunt u dit binnen
14 dagen schriftelijk of per e-mail meedelen aan
de leerling administratie/directie

Meer informatie

Bij de schoolfotograaf kunt u de privacyverklaring
welke deze heeft met het fotolab. opvragen,
bijvoorbeeld over services en mogelijkheden die
de schoolfotograaf aanbiedt en hoe de
schoolfotograaf dan omgaat met de
persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kunt u
per e-mail opvragen door een e-mail te sturen
naar info@likephotos.nl
Golleloop
Vrijdag 7 juni om 19.30 uur is de Golleloop. Je kunt
je inschrijven vanaf 18.00 uur bij de Golle.
Er zijn vier afstanden mogelijk om te lopen:
1, 4,5 , 8 en 11 km.

